
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 26 

din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii 
 

 

Prin prezentul proiect de lege se propune modificarea articolului 26                    

din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, în vederea majorării 

pensiei de urmaș pentru copii. 
Scopul prezentului proiect de lege constă în sporirea gradului de protecție 

socială a copiilor care și-au pierdut unul sau ambii părinți. 
 

Principalele prevederi și elemente noi ale proiectului 

Actualmente, legislația în domeniul sistemului public de pensii prevede 

dreptul la pensia de urmaș copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă 

studiile în instituții de învățămînt de zi (secundar, mediu de specialitate                         

şi superior), pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani. 

Pensia de urmaş, în cazul în care întreţinătorul era beneficiar de pensie 

pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate severă, se stabileşte 

procentual din pensia pentru limită de vîrstă sau din pensia de dizabilitate severă 

aflată în plată sau actualizată, după caz, iar în cazul în care întreţinătorul nu era 

beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de dizabilitate accentuată                     

sau medie, se stabileşte procentual din pensia potenţială calculată pentru 

dizabilitate severă. Cuantumul pensiei de urmaş se calculează în mărime                          

de 50% pentru fiecare urmaş. 

Mărimea medie a pensiei minime de urmaș pentru un copil este                            

de 330,45 lei. Începînd cu 1 aprilie 2019, mărimea minimă a pensiei de urmaș 

este de 404,75 lei (50% din pensia minimă pentru gradul de dizabilitate sever 

pentru fiecare urmaș). Totodată, pensiile de urmaș stabilite pînă în anul 2017                   

au un alt cuantum minim pentru un urmaș, care este mai mic decît cel indicat               

de 404,75 lei, deoarece pînă în 2017 pensia de urmaș se stabilea în mărime                 

de 50% pentru un urmaș, 75% pentru doi urmași, 100% pentru 3 și mai mulți 

urmași. Astfel, cea mai mică pensie pentru un urmaș este de 262,33 lei.  

Concomitent, în condițiile Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale                   

de stat pentru unele categorii de cetăţeni, mărimea alocației sociale pentru copii 

în cazul pierderii întreținătorului (persoană neasigurată) este de 441,31 lei, ceea 

ce constituie 40% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă. 

 În temeiul art. 49 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova:                        

„Toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani                    

şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii.”. 

 Pornind de la cele expuse, proiectul de lege prevede majorarea cu 25%                 

a pensiei de urmaș pentru copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani, iar în cazul în care își 

continuă studiile în liceu, pînă la finalizarea studiilor liceale. Totodată, proiectul 

de lege stabilește condiția ca pensia de urmaș pentru copii să nu fie mai mică 

decît cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului. 
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Impactul proiectului de lege 

Prezentul proiect de lege va spori măsurile de protecție socială a copiilor 

care sunt lipsiți de întreținerea din partea unuia sau a ambilor părinți. 
 

Fundamentarea economico-financiară a proiectului de lege 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor proiectului de lege sînt necesare 

mijloace financiare anuale suplimentare din bugetul asigurărilor sociale de stat ‒ 

pentru anul 2020 în sumă de 27,5 mil. lei. 

 

 Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Prevederile proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative                       

va condiționa modificarea mai multor acte normative, printre care:                      

Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006 pentru aprobarea Regulamentului                     

privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii                          

şi alocațiilor sociale de stat, Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea                 

de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. 
 

 

 

 

Proiect  

 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

L E G E 

privind modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998 

privind sistemul public de pensii 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 

Art.I. - Articolul 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public                     

de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,                     

nr. 42-44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

la alin. (1), enunțul al doilea se completează cu următorul text:                                  

,, , cu excepția categoriilor de urmași prevăzute la alin. (11) din prezentul 

articol.” 
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articolul se completează cu alin. (11) și (12) cu următorul cuprins: 

,,(11) Cuantumul pensiei de urmaș în cazul copiilor cu vîrsta de pînă                       

la 18 ani, iar în cazul în care își continuă studiile în liceu, pînă la finalizarea 

acestora, se calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin 

decît cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului. 
 

(12) În cazul copiilor care îşi continuă studiile în instituții de învățămînt                   

de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), pînă la terminarea acestora,                 

fără a depăși vîrsta de 23 de ani, cuantumul pensiei de urmaș se calculează 

conform alineatului (1) din prezentul articol, dar nu mai puțin decît cuantumul 

alocației sociale pentru pierderea întreținătorului.” 

 

Art.II - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 
 

(2) Guvernul: 

a) în termen de 1 lună de la data publicării prezentei legi, va aduce actele 

sale normative în concordanță cu aceasta; 

b) va reexamina pensiile categoriilor de urmași prevăzute la art.25                    

alin. (1) lit. a), stabilite pînă la 1 ianuarie 2020, în conformitate                                   

cu  prezenta  lege. 

 

 

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI 
 

 

                              Проект 

         Перевод 

 

 

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ЗАКОН 

 

о внесении изменений в статью 26 Закона № 156/1998 

о государственной пенсионной системе 

 
 

 

Парламент принимает настоящий органический закон.  
 

 Ст.I. - В статью 26 Закона № 156/1998 о государственной 

пенсионной системе (повторное опубликование:  Официальный монитор 

Республики Молдова, 2004 г. № 42-44, ст. 247), с последующими 

изменениями, внести следующие изменения: 
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 в части (1) второе предложение дополнить словами «, за 

исключением получателей пенсий по случаю потери кормильца, указанных 

в части (11) настоящей статьи.». 
 

 дополнить статью частями (11) и (12) следующего содержания: 

 «(11) Детям, не достигшим 18 лет или старше этого возраста, 

обучающимся в лицее, до окончания учебы пенсия по случаю потери 

кормильца исчисляется в размере 75 процентов на каждого получателя,            

но не менее размера социального пособия по случаю потери кормильца. 

  

   (12) Детям, обучающимся на дневных отделениях средних, средних 

специальных и высших учебных заведений, до окончания учебы, но не 

более чем до достижения ими 23 лет, размер пенсии по случаю потери 

кормильца исчисляется в соответствии с частью (1) настоящей статьи,  но            

не менее  размера социального пособия по случаю потери кормильца.». 

 

 Ст.II. - (1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 

 (2) Правительству:  

а) в месячный срок со дня опубликования настоящего закона 

привести свои нормативные акты в соответствие с ним; 
  

b) пересмотреть пенсии по случаю потери кормильца, 

предусмотренные пунктом а) части (1) статьи 25, установленные                     

до 1 января 2020 года, в соответствии с настоящим законом. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПАРЛАМЕНТА 
 


